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Ungefärlig kostnadsfördelning I ett solcellsprojekt

Prisfallet på solceller har avtagit – det är en bra tid att investera 
nu och säkra bidraget (gäller till 2020)
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Solceller är en mer 
än en installation

-> tänk långsiktigt!

Nuläges-
analys av 

energisituation 
och behov

Design av optimal 
solcellslösning

• Hantering av 
bygglov, 
bidragsansökan 
etc

Installation

• Övervakning,
• Visualisering
• Certifikatshantering
• Ev garantiärenden

• Serviceavtal
• Uppföljning
• Etc



5

Varför tänka långsiktigt?

*bilder från Länsförsäkringar

Oskyddat kablage – risk för gnagare
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Lönsam investering i solceller för en bostadsrättsförening

Goda förutsättningar för solceller 

• Stora tak (>400 kvm) utan skuggningar

• Årsförbrukning >200 000 kWh per anslutningspunkt

• Finansiering genom kontanter som annars gett 0% i bankränta

• Mål att bli självförsörjande under sommarhalvåret

• Avkastning mellan 8-11 % i 25 – 30 år

• Några referenser: HSB Brf Henriksdal, HSB Brf Sofieholm och Brf Havsglimten

-> Innan beslut om solceller i en BRF – undersök förutsättningar för gemensamt abonnemang och undermätning! 
Kolla även med stadsbyggnadskontoret om fastigheten ligger i särskilt kulturskyddat område!



Bidrag utbetaltBidrag beviljat

Övergripande tidplan i ett solcellsprojekt
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slutbetalning 

Slut-
besiktningInstallationStartmöte

1  vecka 2 timmar 4 veckor 6 – 12 månader4 timmar 1-2 månader

• Avtalstecknande efter inskickad bidragsansökan

Bygglov
Inskickad 
bidragsansökan 
bekräftad

2-8 veckor



Återvunna & 
förnybara 

energilösningar 
inom 4 områden

Hållbara 
transporterEgen-

produktion

EffektiviseringEnergiförsörjning
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